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VEDT/EGTER

1. NAVN

1.1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2" - (herefter kaldet
Grundejerforeningen).

2. HJEMSTED

2.1 Foreningens hjemsted er i Skanderborg Kommune.

3. BAGGRUND OG FORMAL

3.1 Grundejerforeningen oprettes i forbindelse med etableringen af et nyt bolig- og er-
hvervsomrade i den nordvestlige del af Skanderborg by, som betegnes "Skanderborg
Bakker".

3.2 Grundejerforeningens formal er:

at vsere Grundejerforening for ejere af ejendomme inden for Grundejerforeningens
omrade,

at varetage medlemmernes faelles interesser herunder at eje, administrere, vedlige-
holde, renholde, forny samt drive de faellesarealer og saerlige feelles indretninger,
der vederlagsfrit matte blive etableret og selvstaendigt tilsk0det Grundejerfore-
ningen,

at varetage medlemmernes faelles interesser i forhold til den faelles grundejerfore-
ning "Grundejerforeningen Skanderborg Bakker", som Grundejerforeningen er
pligtmaessigt medlem af, og

at sikre, at det overordnede arkitektoniske design inden for Grundejerforeningens
omrade til enhver tid fastholdes og bevares pa et ensartet og h0jt kvalitetsni-
veau, jf. pkt. 3.6-3.15, og
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at sikre, at bestemmelser i lovgivningen, lokalplan nr. 144, servitutter, deklaratio-
ner og lignende til enhver tid overholdes.

3.3 Faellesarealer udg0r eksempelvis private faellesveje, stier og andre faellesarealer, jf.
vedhaeftede kortbilag.

3.4 Saerlige faellesindretninger udg0r eksempelvis faelles belysning, faelles af!0bsledninger
og traser, beplantninger m.v., jf. vedhaeftede kortbilag.

3.5 Ingen af de i pkt. 3.3 og 3.4 anf0rte eksempler eller vedhaeftede kortbilag er udt0m-
mende.

3.6 Til opfyldelse af det i pkt. 3.2 anf0rte formal er Grundejerforeningen I0bende forpligtet
til at pase og sikre, at faellesarealer og sasrlige faelles indretninger inden for Grundejer-
foreningens omrlde fremtraeder i vedligeholdt og renholdt stand pa et ensartet og h0jt
kvalitetsniveau, jf. pkt. 3.7-3.15.

3.7 Vedligeholdelses-, fornyelses- og renholdelsesarbejder skal gennemf0res sa ofte som
det er pakrasvet for at sikre den i pkt. 3.6 anf0rte kvalitetsstandard.

3.8 Ved vedligeholdelse, forstas almindelig vedligehold, planlagt og periodisk vedligehold af
faellesarealer og saerlige faslles indretninger.

3.9 Ved fornyelse, forstas almindelig, planlagt og periodisk fornyelse og udskiftning samt
hovedistandsaettelse af faellesarealer og saerlige faelles indretninger.

3.10 Ved renholdelse, forstas almindelig, planlagt og periodisk renholdelse af faellesarealer
og saerlige faelles indretninger herunder bl.a. fejning, snerydning, glatf0rebekaempelse,
graesslaning og anden pleje af beplantede arealer herunder udtynding og beskaering af
traeer, buske, Isehegn, haekke m.v.

3.11 I forbindelse med udf0relsen af de i pkt. 3.7-3.10 anf0rte vedligeholdelses-, fornyelses-
og renholdelsesarbejder skal der anvendes materialetyper med samme design, kvalitet
og holdbarhed, som er anvendt i forvejen.

3.12 Hvis vedligeholdelses-, fornyelses- og renholdelsesarbejder vil medf0re uforholdsmaes-
sigt store udgifter kan der undtagelsesvis anvendes materialetyper af en anden, men
dog tilsvarende beskaffenhed med hensyn til design, kvalitet og holdbarhed. /Endringer
skal godkendes af Grundejerforeningen Skanderborg Bakker, jf. pkt. 10.2.
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Grundejerforeningen skal ved udf0relsen af de i pkt. 3.7-3.10 anf0rte vedligeholdelses-,
fornyelses- og renholdelsesarbejder sikre, at den eksisterende indretningsstil for fael-
lesarealet eller den saerlige feelles indretning bevares.

3.14 /Endringer i udformning, placering og anvendelse af faellesarealer eller saerlige feelles
indretninger kan kun ske safremt den eksisterende indretningsstil bevares. /Endringer
skal godkendes af Grundejerforeningen Skanderborg Bakker, jf. pkt. 10.2.

3.15 Den enkelte ejer af en ejendom inden for Grundejerforeningens omrade er i 0vrigt for-
pligtet til at renholde fortovet, som ligger i umiddelbar tilknytning til medlemmets ejen-
dom.

3.16 Grundejerforeningen har pataleret i relation opfyldelse af pkt. 3.15.

3.17 Hvis en ejendomsejer ikke efter pakrav straks opfylder sine forpligtelser i medf0r af
pkt. 3.15 er Grundejerforeningen berettiget og forpligtet til for den pagasldende ejen-
domsejers regning enten selv eller ved tredjemand at lade renholdelsesarbejder gen-
nemf0re.3.18 Med henblik pa at sikre en ensartet ydre fremtraeden af faellesarealer, be-
byggelser m.v. inden for omradet Skanderborg Bakker bestemmes yderligere, at et-
hvert grundejerforeningsmedlem er uberettiget til at asndre farver, materialevalg m.v.,
som er anvendt udvendigt ved f0rstegangsopf0relsen af medlemmets ejendom. Det en-
kelte grundejerforeningsmedlem er endvidere uberettiget til at opf0re tilbygninger, car-
porte, altaner, overdaekninger, skure m.v., udover hvad der er en del af ejendommen
ved f0rstegangsopf0relsen. Enhver aendring eller opf0relse skal godkendes efter regler-
ne for vedtaegtsaandringer m.v., jf. pkt. 10.1., og yderligere godkendes af Grundejer-
foreningen Skanderborg Bakker, jf. pkt. 10.2.

4. GRUNDEJERFORENINGENS OMRADE

4.1 Grundejerforeningens omrade bestir af de storparceller, som fremgar af vedhaeftede
kortbilag.

4.2 Grundejerforeningens omrade forventes pa sigt ogsa at skulle omfatte en del af det for-
ventede lokalplanomrade syd herfor. Dette omrade fremgar af vedhasftede kortbilag.

4.3 Grundejerforeningen og dens medlemmer er forpligtet til:

efter krav fra Skanderborg Kommune eller efter egen vedtagelse, at optage nye med-
lemmer fra tilgraensende omrader,
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efter krav fra Skanderborg Kommune eller efter egen vedtagelse, at lade sig sammen-
slutte med en eller flere bestaende grundejerforeninger fra tilgraensende omrader, og

efter krav fra Skanderborg Kommune eller efter egen vedtagelse, at tale aendringer i
den indre afgraensning af og mellem storparcellerne.

5. MEDLEMSSKAB

5.1 Alle nuvasrende og kommende ejere af ejendomme beliggende inden for Grundejerfor-
eningens omrade har ret og pligt til at vasre medlem af Grundejerforeningen.

5.2 Ret og pligt til medlemskab indtraeder pa overtagelsesdagen for den enkelte ejendom
og det indtraedende medlem haefter for det udtraedende medlems eventuelle restancer.
Medlemskab af Grundejerforeningen oph0rer pa overtagelsesdagen for en ny ejers over-
tagelse af ejendommen. Forpligtelsen oph0rer dog f0rst nar en eventuel kontingentre-
stance pr. overtagelsesdagen er betalt.

5.3 Grundejerforeningen er pligtmaessigt medlem af den faalles grundejerforening, Grund-
ejerforeningen Skanderborg Bakker.

5.4 Grundejerforeningen er forpligtet til at f0lge vedtaegterne for Grundejerforeningen
Skanderborg Bakker og de i medf0r heraf udstedte regler.

6. KONTINGENT

6.1 Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal
anvendes til realisering af foreningens formal, herunder fastsaette naermere regler for,
hvorledes medlemmerne skal betale bidrag samt til at underskrive og lade tinglyse de-
klarationer.

6.2 De af foreningen til gennemf0relse af formalet trufne bestemmelser er fuldt bindende
for de enkelte medlemmer.

6.3 St0rrelsen af det arlige kontingent fastsaettes pa den ordinaere generalforsamling.
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7. FORDELINGSTAL

7.1 Foreningens udgifter fordeles ligeligt mellem alle Grundejerforeningens medlemmer
uanset grund- og/eller husst0rrelse pa den enkelte ejendom.

8. H/EFTELSE

8.1 Medlemmerne haefter pro rata for Grundejerforeningens forpligtelser over for tredje-
mand.

9. GENERALFORSAMLINGEN

9.1 Generalforsamlingen er grundejerforeningens 0verste myndighed.

9.2 Ordinaer generalforsamling afholdes hvert ar inden udgangen af april mined i Skander-
borg.

9.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og h0jst 4 ugers var-
sel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

9.4 Dagsordenen for den ordinasre generalforsamling skal vaere gengivet i indkaldelsen og
skal omfatte f0lgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det for!0bne ar
3. Aflaeggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor
4. Beslutning om anvendelse eller daekning af arets resultat
5. Fremlaeggelse af budget og fastsaettelse af kontingent
6. Rettidigt indkomne forslag
7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af kasserer
9. Valg af revisor
10. Valg af 2 repraesentanter til at repraesentere Grundejerforeningen i Grundejer-

foreningen Skanderborg Bakker
11. Eventuelt

9.5 Forslag, der af medlemmerne 0nskes behandlet pa den ordinaere generalforsamling,
skal vaere bestyrelsen i haende hvert ar inden udgangen af marts maned.
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9.6 Ekstraordinaer generalforsamling, der indkaldes pa samme made og med samme frist
som den ordinaere, afholdes sa ofte, som bestyrelsen finder det n0dvendigt, eller efter
at mindst 2 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen, til besty-
relsen indgiver skriftlig motiveret begaering med angivelse af dagsorden for den ekstra-
ordinaere generalforsamling.

9.7 Nar en sadan begaering er indgivet til bestyrelsen, skal bestyrelsen drage omsorg for
afholdelse af generalforsamling inden 6 uger efter begaeringens modtagelse.

9.8 Hvis ikke mindst et af de medlemmer, der ekstraordinaert har 0nsket generalforsamlin-
gen indkaldt, er til stede pa generalforsamlingen, kan dagsordenen naegtes behandlet.

9.9 Generalforsamlingen vaelger en dirigent, der pa generalforsamlingen afg0r alle tvivls-
sp0rgsmal vedr0rende sagernes behandlingsmade og stemmeafgivning.

9.10 Hvert medlem kan m0de pa generalforsamlingen og har 1 stemme. Hvis ejerskabet til-
kommer flere i forening, sa har samejet kun 1 stemme.

9.11 Afstemningen sker ved handsopraekning, med mindre et enkelt medlem eller dirigenten
finder skriftlig afstemning pakraevet.

9.12 Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt.

9.13 Beslutninger pa generalforsamlingen traeffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre an-
det udtrykkeligt fremgar af naervasrende vedtaegter.

9.14 Over det pa generalforsamlingen passerede f0res en protokol, der underskrives af diri-
genten og formanden.

10. VEDT/EGTS/ENDRINGER M.V.

10.1 Til vedtagelse pa en generalforsamling af beslutninger om anvendelse af nye materiale-
typer, jf. pkt. 3.11-3.12, om asndringer i udformning, placering og anvendelse af fael-
lesarealer eller saerlige faelles indretninger, jf. pkt. 3.14, om aendring af vedtaegterne
eller ordensreglerne, om bevilling af midler udover det til administrationen af det faelles
areal n0dvendige, om palaeggelse af yderligere indskud fra medlemmernes side eller om
optagelse af Ian, anmodning om dispensation fra lokalplan nr. 144, kraeves at 2/3 af det
samlede fordelingstal, stemmer for forslaget. Hvis der ikke pa generalforsamlingen er
modt et tilstraekkeligt antal medlemmer op til opfyldelse af dette krav, men forslaget
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vedtages af 2/3 af de tilstedevasrende, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor aen-
dringen kan vedtages af 2/3 de fremm0dte.

10.2 En vedtagelse pa en generalforsamling om anvendelse af nye materialetyper, jf. pkt.
3.11-3.12, og om aendringer i udformning, placering og anvendelse af faellesarealer el-
ler sasrlige faelles indretninger, jf. pkt. 3.14, skal godkendes af Grundejerforeningen
Skanderborg Bakker.

10.3 Bestemmelsen om, at medlemmerne hasfter pro rata for Grundejerforeningens forplig-
telser overfor tredjemand, kan kun aendres ved samtykke fra samtlige medlemmer.

10.4 Nar der pa en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler
udover det til administration af det faelles areal n0dvendige, herunder ved palaeg af
yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af Ian, er bestyrelsen bemyn-
diget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er n0dvendigt
til gennemf0relse af generalforsamlingens beslutning.

•
11. BESTYRELSEN

11.1 Bestyrelsen bestir af 3-5 medlemmer. Formanden og kassereren vaslges direkte af ge-
neralforsamlingen. Bestyrelsen vaelges for 1 ar ad gangen. Der er mulighed for genvalg.

11.2 Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med naestformand. I tilfaelde af formandens
forfald, indtraeder naestformanden som formand indtil naeste generalforsamling.

11.3 Safremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i arets I0b bliver mindre end 3,
er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil f0rstkommende generalforsam-
ling.

11.4 Kassereren beh0ver ikke at vaere medlem af Grundejerforeningen. Safremt dette ikke er
tilfaeldet, modtager kassereren for sit hverv et arligt honorar, der fastsaettes af general-
forsamlingen.

11.5 Er kassereren ikke medlem af Grundejerforeningen, har han ingen stemmeret i besty-
relsen. I 0vrigt er kun medlemmer af foreningen valgbare til foreningens bestyrelse.
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12. BESTYRELSENS KOMPETENCE

12.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af Grundejerforeningens virksomhed og varetager
dens formal og interesser.

12.2 Der afholdes m0de, sa ofte formanden eller to medlemmer finder det n0dvendigt.

12.3 Om n0dvendigt udarbejder bestyrelsen selv en forretningsorden for bestyrelsens anlig-
gender.

12.4 Over det under bestyrelsens forhandlinger passerede f0res en protokol, der skal frem-
laegges og godkendes af bestyrelsen pa naestf0lgende bestyrelsesm0de.

12.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mindst halvdelen af medlemmerne giver m0de.

12.6 Bestyrelsens beslutning trasffes ved stemmeflerhed. I tilfaalde af stemmelighed, er for-
mandens stemme udslagsgivende.

13. TEGNING

13.1 Grundejerforeningen tegnes overfor tredjemand af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening
eller af formanden og kassereren i forening.

14. REVISION

14.1 Generalforsamlingen vaelger 1 revisor. Genvalg kan finde sted.

14.2 Revisor gennemgar mindst een gang arligt Grundejerforeningens bogf0ring og regn-
skab, der f0res af kassereren efter bestyrelsens naermere bestemmelser og forvisser sig
om, at de i regnskabet opf0rte aktiver er til stede, hvorefter revisor indgiver sine revi-
sionsbemaerkninger til bestyrelsen.

15. REGNSKAB

15.1 Foreningens regnskabsar er kalenderaret, f0rste regnskabsar I0ber dog fra foreningens
stiftelse og indtil den 31. december 2006.
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15.2 Udkast til regnskabet skal tilstilles revisor inden udgangen af februar mined og skal af
denne vaere revideret savel talmaessigt som kritisk senest 14 dage efter modtagelsen,
saledes at en ekstrakt med revisionspategning kan udsendes til medlemmerne samtidig
med indkaldelsen til generalforsamling.

16. GRUNDEJERFORENINGENS ETABLERING

16.1 Grundejerforeningen skal etableres nar 25% af de pa grundejerforeningens omrade be-
liggende ejendomme er solgt ved betinget eller endeligt sk0de.

16.2 I det omfang arealer inden for Grundejerforeningens omrade ikke udstykkes til en en-
kelt ejer, har Grundejerforeningen til opfyldelse af sit formal savel ret som pligt til efter
Sjasls0 Entreprise A/S eller den til enhver tid vserende ejers pakrav at fa tilsk0det fael-
lesarealer og saerlige faelles indretninger som naermere anf0rt i pkt. 3.

16.3 Det er en forudsaetning, at tilsk0dningen at faellesarealerne sker vederlagsfrit for Grun-
dejerforeningen og at faellesarealerne er faerdiganlagte saledes, at Grundejerforenin-
gens udgifter vedr0rende disse arealer alene andrager almindelig vedligeholdelse, ren-
holdelse og fornyelse.

16.4 I det omfang et eller flere medlemmer af Grundejerforeningen i henhold til saerskilt af-
tale er tillagt eksklusiv raderet til arealer eller saerlige indretninger vil disse ikke vaere
omfattet af begrebet faellesarealer eller saerlige faellesindretninger i pkt. 3.

16.5 I den i pkt. 16.4 anf0rte situation overgar Grundejerforeningens formalsforpligtelser -
men ikke ejerskabet - til det enkelte medlem.

17. ORDENSREGLER

17.1 Grundejerforeningen er forpligtet til inden for rammerne af naervaerende vedtaegter ud-
arbejde ordensregler.

18. OPL0SNING

18.1 Beslutning om op!0sning af grundejerforeningen kan kun traeffes efter reglerne om aen-
dringer af vedtaegterne og efter samtykke fra Skanderborg Kommune.
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19. PANTESIKKERHED

19.1 Til sikkerhed for de enkelte medlemmers opfyldelse af sine forpligtelser over for Grund-
ejerforeningen tinglyses naervaerende vedtaegter pantstiftende for kr. 41.000 pa et
medlems ejendom til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillaeg af renter og om-
kostninger, som foreningen matte fa hos et medlem, herunder sikkerhed for Ian, som
foreningen optager til finansiering af foreningens udgifter.

19.2 Naervaerende panteret respekterer de pa ejendommene hvilende servitutter og byrder,
men respekterer i 0vrigt ingen pantegaeld.

19.3 En generalforsamling kan, med den efter vedtaegterne kraevede majoritet for vedtagelse
af vedtaegtsaendringer, beslutte at forh0je det be!0b, som vedtaegterne er tinglyst pant-
stiftende for.

19.4 Grundejerforeningen er berettiget til at meddele sekundaer pant i ovennaevnte pantstif-
telse til Grundejerforeningen Skanderborg Bakker til sikkerhed for Grundejerforeningens
opfyldelse af sine forpligtelser over for Grundejerforeningen Skanderborg Bakker og i
0vrigt ethvert krav, som Grundejerforeningen Skanderborg Bakker matte fa imod
Grundejerforeningen. Pantesikkerheden kan dog ikke g0res gaeldende for mere end
hvad der svarer til medlemmets fordelingstal efter disse vedtaegter, jf. pkt.7 (pro rata
sikkerhed).

20. V/ERNETING

20.1 Enhver tvist, som udspringer af naervaerende vedtaegter eller i anledning af grundejer-
nes indbyrdes forhold vedr0rende de omfattede ejendomme, afg0res med retten i
Skanderborg som vaerneting i 1. instans.

21. TINGLYSNING
.

21.1 Naervaerende vedtaegter begaeres tinglyst servitutstiftende pa ejendommen matr.nr.
lOa, Hestehaven, Skanderborg Jorder.

21.2 Vedtaegternes pkt. 19.1 begaeres tillige tinglyst pantstiftende for kr. 41.000 pa ejen-
dommene del nr. 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125,
127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151 ,153, 201, 203, 205,
207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 212, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239,
241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 301 ,303, 305, 307, 309, 311, 313, 315,

10
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317, 319, 321, 323, 325, 327, 329 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349,
351 af matr. nr. lOa, Hestehaven, Skanderborg Jorder.

21.3 Pataleberettiget er Grundejerforeningen ved dens bestyrelse, ethvert medlem af Grund-
ejerforeningen samt Skanderborg Kommune.

21.4 Med hensyn til de ejendommene pahvilende servitutter og byrder henvises til ejendom-
menes blade i tingbogen.

Som ejer af matr.nr. lOa, Hestehaven, Skanderborg Jorder

eprise A/S:

J0rgen Junker
Direkt0r

I henhold til bestemmelserne i § 42, stk.l i Lovbekendtg0relse nr. 883 af 18.8 2004 om planlaeg-
ning, meddeles hermed samtykke til tinglysning af naervaerende dokument. Samtidig erklaeres det,
at tilvejebringelse af lokalplan ikke er pakraevet.

For Skanderborg Kommune:

Preben Vendelbo
Afdetingsleder

Thomas H.
Bygningskonstrukt0r

11 21.juni2006
PNE/meh/618387/494689-2


